
224 225WONEN EN zOrg VG VISIE zomEr 2021 tekst Martijn van Leeuwen fotografie Marcel Krijger VG VISIE zomEr 2021 WONEN EN zOrg

Cofinimmo deed haar eerste 
zorgvastgoedbelegging in België. Daarna volgden 
Frankrijk, Duitsland en sinds 2012 ook Nederland. 
Hier belegt Cofinimmo in verpleeghuizen, 
eerstelijnszorgcentra en klinieken. Dat resulteert 
in een zorgvastgoedportefeuille van 42 objecten 
met een totale waarde van circa €350 miljoen. 
De verwachting? Een forse groei, zegt Berden: 
‘Zorgvastgoed is volop in ontwikkeling. Het oude 

instituut heeft afgedaan. Niemand staat nog te 
springen om ouder te worden in een verpleeghuis 
met 280 bedden en dubbele kamers. Er is een 
duidelijke vraag naar een moderne infrastructuur. 
Qua techniek én concept.’ Zachariasse vult 
aan: ‘Daarom beleggen wij, duurzaam, in 
woonzorgcomplexen, gezondheidscentra en 
klinieken, waar verschillende vormen van zorg 
samenkomen.’

Kees Zachariasse en Sébastien Berden(inzet)

‘�De�nieuw�trenD?�Het�
woon-zorgcomplex�
in�Het�Hart�van�De�
samenleving’

Het oude instituut heeft afgedaan. Tegen welke 
uitdagingen lopen we aan?
Berden: ‘Het bejaardenhuis van vroeger is niet 

meer. Het verpleeghuis? Dat is slechts nog bedoeld 
voor mensen met een zware zorgvraag. Het langer 
thuis wonen, is de trend. Daardoor ontstaat er een ‘gat’ 
tussen de thuissituatie en het verpleeghuis. In dat gat 
ontstaan kansen om nieuwe concepten te ontwikkelen 
die kwaliteit van de zorg en beleving van de residenten 

verhogen. Overal worden innovatieve zorgcampussen 
bedacht die diverse zorg- en woonfuncties 
samenbrengen. Zo kan men efficiënt antwoorden op 
complexe behoeften van onze senioren, niet alleen op 
zorg- maar ook op sociaal vlak.’

Noem eens een mooi voorbeeld van zo’n campus in 
de praktijk…
Berden: ‘In Rotterdam kochten wij het object ‘De 

Cofinimmo bestaat sinds 1983. Sinds 
2005 belegt het Belgisch beursgenoteerd 
vastgoedfonds in zorgvastgoed. Met 
succes. Vandaag de dag beheert Cofinnimo 
een portefeuille van meer dan 250 
zorggebouwen in 8 verschillende landen. We 
spraken Sébastien Berden (COO Healthcare) 
en zijn collega Kees Zachariasse (Managing 
director NL) over trends, kansen en 
uitdagingen in het zorgvastgoed. 
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Fundis Rotterdam, woonzorgcentrum en revalidatiecentrum
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State’, een verouderd revalidatiecentrum. Samen 
met Fundis (her)ontwikkelen wij dit project tot een 
moderne en duurzame zorgcampus. Een campus 
met diverse (zorg)functies. Van zorgpension, tot 
medisch revalidatiecentrum, huisartsenpraktijk, 
fysio oefenzaal, dagbesteding én een plek voor 
bewoners met dementie of somatisch aandoeningen. 
Dat alles mét een mooi grand café, dat ook open is 
voor de buurt. Dus geen bejaardenhuis, ergens ver 
weggestopt, maar een zorgcampus, op schaal, in het 
hart van de samenleving. Dit soort concepten zien 
wij nu veel bij onze huurders in verschillende landen 
opkomen, zoals bij Schönes Leben in Duitsland, wat 
enorm succesvol is.’

Een woonzorgcampus op schaal. Waarom is die 
schaalgrootte van belang?
Berden: ‘In de stad van de toekomst maken 

het logge ziekenhuis en het instituut verpleeghuis 
plaats voor verschillende kleine zorggebouwen 
die met elkaar verbonden zijn. De ideale situatie? 
Diverse zorggebouwen en of zorgfuncties op één 
woonzorgcampus, zodat de schaalgrootte behaald 
wordt. Die grootte is van belang omdat onze 
huurders te kleine objecten niet voldoende efficiënt 
kunnen exploiteren. Dat betekent overigens niet 
dat alle zorgfuncties per se in één gebouw of op één 
terrein samen moeten komen. Van belang is dat zij 
bij elkaar in de buurt liggen, zodat het kostenplaatje 
betaalbaar blijft.’

Wat is hierin de grootste uitdaging? 
Zachariasse: ‘Het vinden van passende 

grondposities of locaties die een realistische huur 
mogelijk maken. Dat wordt steeds moeilijker omdat 
grond steeds schaarser en duurder wordt, vooral in 
de Randstad, Midden Nederland en de Brabantse 
stedenrij. Daarnaast lopen de bouwkosten op en zijn 
er investeringen gewenst in verduurzaming, een 
thema dat ook wij nastreven. Dat alles tezamen, maakt 
de realisatie van meer woonzorgcapaciteit tegen 
aanvaardbare huren een steeds grotere uitdaging.’

Even denken in oplossingen. Noem er eens een 
paar… 
Zachariasse: ‘Dan denk ik aan vernieuwbouw, 

inclusief uitbreiding van bestaande projecten middels 
een sale & leaseback constructie, omdat er dan 
gebruik kan worden gemaakt van een bestaande 
locatie. Nog een mogelijk oplossing is sloop- 
nieuwbouw met verdichting in stedelijke omgevingen. 
Voorwaarde is dan wel dat zorginstellingen meer 
budgettaire ruimte krijgen van zorgkantoren om hun 
capaciteit te vergroten. Daar zit in veel gevallen ook 
nog een bottleneck.’

Wat zouden marktpartijen op de Nederlandse 
zorgvastgoedmarkt anders en beter kunnen doen?
Zachariasse: ‘Wat ons betreft: meer focus op 

betaalbaar zorgvastgoed voor een grote(re) groep 
Nederlanders. Ook wij hebben in Nederland een 
aantal objecten in het hoge(re) prijssegment, zoals 
Domus Magnus aan de Lauriergracht in Amsterdam, 
maar dat blijft een relatieve nichemarkt. Wij geloven 
vooral in uitbreiding in het midden- en lagere 
prijssegment.’

Hoe belangrijk is de rol van de overheid om 
zorgvastgoed on top of mind te krijgen?
Zachariasse: ‘Heel belangrijk. De overheid is 

immers de regisseur van de zorg in Nederland 
en daarmee hoofdverantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid van voldoende passend 
zorgvastgoed. Gelukkig ziet de overheid het belang 
van zorgvastgoed in. Zo lopen er veel initiatieven 

‘�Zorgvastgoed�is�volop�in�ontwikkeling.�Het�oude�
instituut�Heeft�afgedaan.�niemand�staat�nog�te�
springen�om�ouder�te�worden�in�een�verpleegHuis�
met�280�bedden�en�dubbele�kamers’

Bergeijk, eerstelijnszorgcentrum

Bergeijk, eerstelijnszorgcentrum
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Noem eeN vooRdeel eN Nadeel 

vooR ZoRgvaStgoed dooR 

covid-19: 

Het belang van de zorgsector is 

groot gebleken en daarmee van 

zorgvastgoed. Het is ook een zeer 

solide beleggingscategorie gebleken. 

Bezichtigen van objecten was 

natuurlijk wel wat lastiger in de 

covid19 periode 

Wat iS eeN mooi vooRBeeld vaN 

eeN geSlaagd ZoRgWooNpRoject 

met de juiSte mix:

de State in Rotterdam Hillegersberg

WelKe iNNovatieS gaaN oF 

KuNNeN Het veRScHil maKeN:

ai en domotica moeten de zorg 

betaalbaar kunnen houden

Wat ZijN je top vijF 

ZoRgvaStgoedpRojecteN iN 

NedeRlaNd oF iN Het BuiteNlaNd: 

SBe; lauriergracht amsterdam

WaaR BeN je gRaag alS je eveN 

tijd vooR jeZelF Nodig HeBt:

thuis, wij wonen heerlijk in den Haag

paSSie vooR:

Koken, golf, monty alexander, de 

kaarten van Blaeu en reizen

gRootSte iNSpiRatie: 

Heb het voorrecht veel inspirerende 

familie en vrienden te hebben

dit RaaKt mij peRSooNlijK:

enorme inzet en betrokkenheid van vele 

zorgmedewerkers bij de verzorging van 

kwetsbare ouderen, dat zie ik vrijwel 

dagelijks vanuit mijn kantoor in het 

verpleeghuis Nebo in den Haag

topSeRie NetFlix:

mag dat ook Killing eve van videoland 

zijn? 

FavoRiet veRvoeRSmiddel: 

de auto, ik ben wel een beetje een 

petrolhead

ultieme oNtSpaNNiNg: 

ochtendduik in het zwembad in 

toscane, italië

BeSte SpoRtpReStatie:

clubkampioen van de zwemvereniging

guilty pleaSuRe:

cruisen op de autobahn met 

Schlagermuziek op de radio

BeSte advieS: 

een dag niet gelachen is een dag niet 

geleefd!

WaaRuit BeStaat eeN peRFecte 

dag vooR jou: 

Sporten of golfen, krant lezen en 

dan een uitgebreid diner maken voor 

familie of vrienden

vooR Wat iN Het leveN BeN je Het 

meeSt daNKBaaR: 

onze fantastische dochter Sophie

iS eR ietS WaaRvaN je al Heel 

dRoomt:

Natuurlijke aanleg voor golf, dat is nog 

ver te zoeken

alS je moRgeN Zou KuNNeN 

WaKKeR WoRdeN met eeN goede 

eigeNScHap oF taleNt eRBij, Wat 

Zou dat ZijN:

vloeiend Frans spreken, daar zou ik 

de directie van cofinimmo eens mee 

kunnen verrassen, haha

Wat maaKt de Stad Slim: 

Haar bewoners, mensen zijn zo enorm 

inventief

poSt covid-19, WaaR KijK je Het 

meeSt NaaR uit:

toch dat zwembad in toscane met dat 

ongelofelijke uitzicht over de omgeving

om tot een betere match van vraag en (voldoende) 
aanbod te komen. Neem bijvoorbeeld de taskforce 
Wonen en Zorg die gemeenten ondersteunt bij haar 
regierol op het gebied van wonen, zorg, welzijn 
en leefbaarheid. Deze taskforce wil gemeenten, 
woningcorporaties en zorgorganisaties stimuleren 
lokale opgaven aan te pakken. Nog een mooi 
voorbeeld: op dit moment wijzen sommige 
gemeenten, zoals Hattem, ‘zorgzones’ aan. Hier 
ontstaan campusachtige locaties met een gevarieerd 
zorgaanbod. Geheel volgens de behoeftes van deze 
tijd.’

Verklap eens een nieuwtje vanuit de organisatie…
Berden: ‘Cofinimmo breidde haar portefeuille 

dit voorjaar uit naar Italië. Het achtste land waar wij 
actief beleggen in zorgvastgoed. Interessant, want 
dit land kent veel minder verpleeghuizen dan de rest 
van Europa. Daar liggen dus nog héél veel kansen. 
Net zoals in Ierland, waar wij onlangs zes gebouwen 
verwierven. Ook in Nederland komen wij in de loop 
van dit jaar waarschijnlijk met mooi nieuws. Verder 
speelt er veel op het vlak van verduurzaming, dat gaat 
van circulariteit en zonnepanelen tot permanente 
energieverbruiksmetingen en een verbetering van 
luchtkwaliteit in onze objecten.’

Tot slot, dromen en ambities?
Zachariasse: ‘De ambities zijn groot. 

Zeker als het gaat om het uitbouwen van de 
zorgvastgoedportefeuille in Nederland. De droom? 
Onze Nederlandse zorgvastgoedportefeuille binnen 
vijf jaar uitbouwen tot een veel grotere en écht 
aansprekende portefeuille met een gemiddeld 
energielabel A. Dan willen wij dé preferred partner 
zijn van de Nederlandse zorginstellingen.’

Berden: ‘In heel Europa zien wij een toenemende 
vraag naar moderne infrastructuur in het 
zorgvastgoed. We willen een gekende en evidente 
partner zijn voor elke zorggroep die op innovatieve 
wijze naar vastgoed kijkt.’

Bergman clinics, Rijswijk, orhopedische kliniek

Bergman clinics, Rijswijk, orhopedische kliniek

Kees ZachariasseSébastien Berden

Noem eeN vooRdeel eN Nadeel 

vooR ZoRgvaStgoed dooR 

covid-19: 

Het belang van modern en flexibel 

zorginfrastructuur is duidelijk naar 

voren gekomen. ik hoop dat de 

moeilijkheden in de zorgsector en de 

hoge werkdruk voor zorgpersoneel de 

aantrekkelijkheid van de sector voor 

jongeren niet heeft aangetast

Wat iS eeN mooi vooRBeeld vaN 

eeN geSlaagd ZoRgWooNpRoject 

met de juiSte mix:

de State in Rotterdam Hillegersberg

uitbreiding van de Bergmankliniek 

in Rijswijk

de renovatie en omvorming van een 

bankkantoor naar een eerstelijn-

zorgcentrum in Bergijk

WelKe iNNovatieS gaaN oF 

KuNNeN Het veRScHil maKeN: 

Nieuwe vormen van zorgaanbod 

waarbij verschillende vormen van 

zorg een gecombineerd worden op 

een zelfde campus, nieuwe design van 

infrastructuur. 

Wat ZijN je top vijF 

ZoRgvaStgoedpRojecteN iN 

NedeRlaNd oF iN Het BuiteNlaNd :

Nebo in den Haag, domus magnus, 

lauriergracht, amsterdam, de State in 

Hillegersberg.

in het buitenland: nieuwbouw 

verpleeghuis “Henry dunant” in 

Brussel, nieuwbouw verpleeghuis 

in le Havre (Fr), de nieuwbouw 

revalidatiekliniek voor het Franse Rode 

Kruis in chalon (Fr) 

WaaR BeN je gRaag alS je eveN 

tijd vooR jeZelF Nodig HeBt: 

met de fiets in het zoniënwoud (nabij 

Brussel), aan de Belgische kust of op 

een golfbaan

paSSie vooR:

Fietsen, golf, Hockey, jazz, Films en 

litératuur

gRootSte iNSpiRatie: 

litératuur en een goeie film

dit RaaKt mij peRSooNlijK: 

mensen die zich inzetten voor sociale 

vooruitgang (gelijkheid van rechten, 

gezondheid, racisme, armoede, …). 

Romantische helden zoals mandela, 

churchill en abbé pierre beroeren 

mij erg. en soms, wanneer de 

omstandigheden uitzonderlijk worden, 

merk je dat je dergelijke helden niet 

te ver moet gaan zoeken. Het moedige 

optreden van vele zorgmedewerkers in 

het midden van de recente crisis heeft 

mij in dit verband diep geraakt

topSeRie NetFlix:

the Serpent, als de dijken Breken 

en Black out (beide laatste niet op 

Netflix) 

FavoRiet veRvoeRSmiddel: 

mijn gravel bike

ultieme oNtSpaNNiNg: 

Windsurfen of zeilen

BeSte SpoRtpReStatie: 

als teenager mocht ik deel uitmaken 

van het Hockeyteam dat de Belgisch 

Kampioenstitel behaalde in 1993

guilty pleaSuRe:

Fietsen kopen (heb een passie voor 

fietsen met leuke designs) 

BeSte advieS:

Keep it simple; als je het niet aan een 

kind van 12 kan uitleggen, heb je het 

zelf niet begrepen

WaaRuit BeStaat eeN peRFecte 

dag vooR jou: 

Hij zou er zo uitzien: de dag begint 

met een interessante professionele 

vergadering gevolgd door een 

boeiende lunch met interessante 

zakenrelaties. in de namiddag zou ik 

met het team een deal sluiten waar 

we maanden op gewerkt hebben en 

’s avonds heb ik een leuk gesprek 

met mijn gezin tijdens het avondeten. 

daarna ga ik lekker uit de bol met 

vrienden rond een biertje in een 

gezellige kroeg

vooR Wat iN Het leveN BeN je Het 

meeSt daNKBaaR:

mijn kinderen en echtgenote (mijn 

mooiste verwezenlijking trouwens, ze 

houdt het al 20 jaar vol ;o) )

iS eR ietS WaaRvaN je al Heel 

dRoomt:

meer tijd voor vrienden, 

vrijwilligerswerk in sociale thema en 

artistieke activiteiten (maar vrees 

dat het voor de 2 laatsten nog even 

wachten wordt)

alS je moRgeN Zou KuNNeN 

WaKKeR WoRdeN met eeN goede 

eigeNScHap oF taleNt eRBij, Wat 

Zou dat ZijN: 

Wat meer geduld en aanleg voor een 

rustiger leven

Wat maaKt de Stad Slim: 

de creativiteit en diversiteit van haar 

inwoners

poSt covid-19, WaaR KijK je Het 

meeSt NaaR uit:

een pint met mijn vrienden in een 

gezellige kroeg


